
Maszynowe vademecum (1)

D la starych wyjadaczy porady i spo-
strzeżenia te będą z  pewnością 

zbiorem oczywistości. Ale być może 
części Czytelników okażą się przydat-
ne, przypomną bądź uświadomią pew-
ne fakty, pozwolą uniknąć zbędnych 
kosztów.

Maszynowa przyszłość
W polskich lasach pracuje coraz wię-
cej specjalistycznych maszyn wieloope-
racyjnych. Mimo że inwestycja w har-
westery i  forwardery pociąga za sobą 
ogromne koszty, to umaszynowienie 
pozyskania i  zrywki drewna jest nie-
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uniknione. Decydując się na maszyno-
we pozyskanie drewna musimy brać 
pod uwagę, że celem mechanizacji prac 
jest osiągniecie efektów ekologicznych 
i ekonomicznych. Mechanizacja prac 
leśnych nie może być jednak celem sa-
mym w sobie. Za technologią maszyno-
wą przemawiają:
• mniejsze uszkodzenia gleby i drzew 

w drzewostanie;
• wymagania ochrony i hodowli lasu 

oraz rynku drzewa;
• szybka reakcja na wymagania rynku 

drzewnego
• niższe koszty jednostkowe pracy;

Za technologią maszynową przemawia m.in. elimina-
cja i ograniczenie ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzkiej

Optymalizacja rozkroju drewna to manipulacja surow-
cem pod kątem uzyskania jak największej jego wartości

• eliminacja i  ograniczenie ciężkiej 
i niebezpiecznej pracy ludzkiej.
Dziś ważnym problemem są życze-

nia odbiorców drewna, które powinny 
być jak najlepiej wypełniane. Przy tra-
dycyjnym pozyskiwaniu surowca przy 
pomocy pilarki spalinowej i wyróbce 
sortymentów przy pniu nie było moż-
liwe prowadzenie optymalnego roz-
kroju drzew. Dzięki zastosowaniu ma-
szyn wielooperacyjnych wyposażonych 
w  programy komputerowe umożli-
wiające optymalizację rozkroju bez-
pośrednio na powierzchni zrębowej 
od razu po ścince drzewa, przesunię-
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te zostały wszystkie czynności ze skład-
nic manipulacyjnych na powierzchnię 
drzewostanu.

Optymalizacja rozkroju drewna to 
manipulacja surowcem pod kątem uzy-
skania jak największej jego wartości.  
To zaś postrzegane jest jako jeden 
z ważniejszych elementów prowadzą-
cych do zoptymalizowania procesu po-
zyskiwania drewna.

Zmechanizowanie produkcji , 
a w szczególności procesu pozyskiwa-
nia i  transportu zgodnie z potrzeba-
mi klientów, gwarantuje, że konkret-
ny sortyment zostanie dostarczony 
w krótkim czasie do odbiorcy, gdzie 
dalej nie tracąc czasu na zbędną ma-
nipulację, zostanie poddany dalszej 
obróbce.

Prawidłowe wprowadzenie technolo-
gii maszynowego pozyskiwania drewna 
wymaga wdrożenia w polskim leśnictwie 
„Instrukcji projektowania stałych szla-
ków zrywkowych, składnic przyzrębo-
wych i zbiorczych”. Drugim czynnikiem 
determinującym prawidłowe funkcjono-
wanie tej technologii jest dobór maszyn 
dostosowanych do specyfiki warunków 
drzewostanowych i terenowych.

Planując pracę maszyn należy brać 
pod uwagę:
• ustalenie miejsc garażowania z zało-

żeniem, że powinny się one znajdo-
wać jak najbliżej powierzchni cięć;

• ustalenie zasad logistyki (dowóz pa-
liwa, dojazd operatorów);

• ustalenie trasy przejazdów maszyn, 
przy uwzględnieniu nośności mo-
stów i przepustów;

• wybór systemu pracy (praca jedno– 
lub wielozmianowa).

Dla ochrony gleby
Wielofunkcyjność gospodarki leśnej 
nie stanowi ograniczeń dla stosowania 
w sposób właściwy nowoczesnych tech-
nik i technologii pozyskiwania drewna. 
Technologie te z ekologicznego punk-
tu widzenia będą powszechnie akcepto-
wane, jeżeli ich oddziaływanie na ele-
menty środowiska będzie stosunkowo 
szybko rekompensowane.

Pozyskiwanie surowca drzewnego 
za pomocą maszyn powoduje narusze-

Planując pracę maszyn należy brać pod uwagę m.in. ustalenie 
zasad logistyki, czyli dowóz paliwa, dojazd operatorów itp.

Praca maszyn niesie za sobą zagrożenie wyciekiem płynów eksplo-
atacyjnych, wynikającym z  usterek układu silnikowego czy ukła-
dów hydraulicznych. Należy codziennie sprawdzać ich szczelność
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Chcąc ograniczyć skutki oddziaływania układów jezdnych harwe-
stera lub forwardera na podłoże, należy podczas pracy harwesterm 
układać okrzesane gałęzie na trasie, po której przemieszczał się 
będzie również forwarder. Taki dywanik z gałęzi stanowi w miarę 
skuteczny środek zapobiegawczy przed uszkodzeniem gleby

nie struktury gleby – ugniatanie (naru-
szenie zwięzłości) lub przemieszcze-
nie. Badania wskazują, że uszkodzenia 
gleby w drzewostanach są zróżnicowa-
ne. Zależą od zastosowanych techno-
logii, użytych typów maszyn i rodzaju 
gleby, jak również od odstępów mię-
dzy szlakami. Bardziej widoczne są ko-
leiny na podłożu wilgotnym niż na su-
chym, wobec czego siedliska o glebach 
zasobniejszych, wilgotniejszych są po-
datne na większe uszkodzenia w miej-
scach przemieszczania się maszyny. 
Wprawdzie gleba posiada zdolności 
regeneracyjne, jednak proces odzyski-
wania jej właściwości trwa nawet kil-
ka lat. 

Mniejsze uszkodzenia podłoża 
w  drzewostanach powstają przy za-
stosowaniu procesu technologicznego 
drewna krótkiego z  użyciem forwar-
derów. Większe uszkodzenia występu-
ją przy zastosowaniu metody dłużyco-
wej ze zrywką skiderem lub ciągnikiem 
rolniczym.



Nawet jednorazowy przejazd maszy-
ny ma istotny wpływ na glebę. Po prze-
jechaniu po raz kolejny tym samym 
szlakiem dochodzi do dalszych zmian 
w zwięzłości podłoża, ale nie tak istot-
nych, jak za pierwszym razem. 

W zależności od typu maszyny zmia-
ny te są bardzo różne. Dlatego też 
istotne znaczenie dla skali powstają-
cych zmian w glebie ma liczba prze-
jazdów forwardera oraz ładowność 
maszyny. Chcąc ograniczyć skutki od-
działywania układów jezdnych harwe-
stera lub forwardera na podłoże, nale-
ży podczas pracy harwesterem, zwłasz-
cza podczas wycinania drzew na szlaku 
zrywkowym lub z jego obrzeża, ukła-
dać okrzesane gałęzie na trasie, po 
której przemieszczał się będzie rów-
nież forwarder. Taki dywanik z gałę-
zi stanowi w miarę skuteczny środek 
zapobiegawczy przed uszkodzeniem 
gleby. 

Jednym z czynników wpływających 
na możliwości powodowania szkód 
glebowych jest sposób przygotowy-
wania drewna do zrywki. Na powsta-
nie uszkodzeń gleby może mieć wpływ 
nieumiejętne posługiwanie się urzą-
dzeniami oraz technika jazdy. Dotyczy 
to zwłaszcza załadunku drewna z wy-

korzystaniem żurawia hydraulicznego. 
Niewłaściwa technika jazdy, zwłasz-
cza z pełnym ładunkiem, zrywanie jej 
płynności, gwałtowne skręty i  przy-
śpieszenia wzmagają negatywne od-
działywanie kół na podłoże.

W trosce o roślinność
Innym zagrożeniem dla środowiska le-
śnego, związanym z maszynowym po-
zyskaniem drewna, są uszkodzenia ro-
ślinności, w tym drzew pozostających 
w drzewostanie. Ocena stopnia uszko-
dzenia części nadziemnej drzewa obej-
muje zranienia strzały, złamania gałę-
zi oraz naruszenie korzeni występu-
jących na powierzchni lub odkrytych 
w obrębie szyi korzeniowej. Stopień 
uszkodzenia drzew stanowi w prakty-
ce często kryterium w ocenie jakości 
wykonywanych prac (usług), mające 
wpływ na sposób rozliczeń wykonaw-
cy z zamawiającym. Dlatego też pra-
cując maszynami na danej powierzch-
ni warto mieć tego świadomość.

W przypadku zastosowania mniej-
szego harwestera, przeznaczonego do 
trzebieży wczesnych, udział procento-
wy drzew uszkodzonych jest mniejszy. 
Wzrasta, gdy zastosujemy harwester 
typowo zrębowy.

Szkody wynikające z  zastosowania 
do zrywki nasiębiernych ciągników 
zrywkowych są zróżnicowane i zależą 
od wielkości (długości) ich części ła-
dunkowej. Przy krótszej skrzyni szkody 
powinny być mniejsze. Mówiąc wprost 
– wraz ze wzrostem gabarytów ciągnika
rośnie procent uszkadzanych w drze-
wostanie drzew.

Eliminacja hałasu i wycieków 
Innym zagrożeniem dla środowiska leś- 
nego jest hałas, wynikający z pracy du-
żej mocy silników. Problem ten był bar-
dziej dotkliwy w przeszłości i wiązał się 
z  brakiem ograniczeń poziomu emi-
sji spalin i zakresu hałasu. Dziś okreś- 
lone specjalnymi normami wymaga-
nia jakościowe wobec silników spalino-
wych oraz nowoczesnych układów wy-
dechowych oraz zastosowane w nich 
tłumiki, mocno zredukowały negatyw-
ne skutki ich oddziaływania na otocze-
nie. Można powiedzieć, że hałas zwią-
zany z  pracą harwesterów i  forwar-
derów w  środowisku leśnym ich nie 
dotyczy. Często w  lesie trudno trafić 
do miejsca pracy tych maszyn, kierując 
się hałasem emitowanym przez ich sil-
niki. Natomiast nie ma kłopotów z od-
szukaniem drwala pracującego pilar-
ką spalinową. Należy jednak pamiętać 
i zwracać uwagę na sprawne funkcjo-
nowanie układów wydechowych, ich 
szczelność i bieżące usuwanie powsta-
jących usterek 

Tam, gdzie mamy do czynienia z pra-
cą maszyn czy innych pojazdów, będą 
występowały zagrożenia związane z wy-
ciekami płynów eksploatacyjnych, któ-
re w różny sposób, bardziej, lub mniej 
agresywny, będą negatywnie oddziały-
wać na elementy środowiska leśnego. 

Zagrożenia takie niosą wycieki wy-
nikające z usterek układu silnikowego, 
układów hydraulicznych np. jezdnego, 
czy żurawia załadowczego. Można im 
zapobiec codziennie sprawdzając ich 
szczelność przed pracą, także w trak-
cie przerw.

Dziś w układach hydraulicznych co-
raz powszechniej stosowane są bioole-
je, które w  przypadku wycieku nie 
stanowią zagrożenia dla środowiska. 

Stopień uszkodzenia drzew stanowi w praktyce często kryterium 
w  ocenie jakości wykonywanych prac (usług), mające wpływ na 
sposób rozliczeń wykonawcy z zamawiającym
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Należy jednak wymagać od producen-
ta lub użytkownika (właściciela) ma-
szyny, żeby w układach hydraulicznych 
znajdował się bioolej.

Organizacja prac 
pozyskaniowych
Istotne znaczenie dla zrywki drew-
na forwarderami i wpływ na wielkość 
szkód ma odpowiednie zaprojektowa-
nie i wykonanie szlaków zrywkowych. 
Projektowanie szlaków zrywkowych 
powinno się zacząć już podczas zakła-
dania upraw. Kolejnym etapem wzro-
stu drzewostanu, w którym powinniś- 
my przygotować go do maszynowe-
go użytkowania, jest zabieg czyszczeń 
późnych. W trzebieżach należy prze-
strzegać „Instrukcji projektowania sta-
łych szlaków zrywkowych…”.

Szerokość szlaku oraz linia jego 
przebiegu (zakręty, pochyłości, spad-
ki terenu itp.) mają wpływ na wielkość 
szkód. Wzrost uszkodzeń drzew mo-
że się wiązać z nieprawidłowym ułoże-
niem ładunku na skrzyni ładunkowej. 
Przy źle wyznaczonych i wykonanych 
szlakach zrywkowych należy liczyć się 
ze wzrostem uszkodzeń drzew rosną-
cych na obrzeżach szlaku, bo tam zwy-
kle się koncentrują (w pasie ok. 1 m).

Ważnym czynnikiem minimalizują-
cym ujemny wpływ maszyn jest zatrud-
nienie operatorów, którzy posiadają 
odpowiednio wysokie kwalifikacje na-
byte podczas specjalistycznych szkoleń. 

Równie istotnym warunkiem, któ-
ry także pozwala ograniczyć negatyw-
ne skutki pracy maszyn w  środowi-
sku leśnym, jest właściwy dobór urzą-
dzeń do rodzaju planowanych prac 
oraz ich pełna sprawność technicz-
na, pozwalająca wykonywać wszyst-

kie operacje technologiczne. Dlatego 
też wykorzystując konkretną maszy-
nę, należy zwracać uwagę na podane 
aspekty jej użytkowania w środowisku  
leśnym.

Wymienione wyżej kwestie, mó-
wiąc najogólniej, dotyczą właści-
wej organizacji prac pozyskaniowych. 
Niewątpliwie na wielkość uszkodzeń 
wpływ ma również prawidłowe prze-
strzeganie reżimu technologicznego 
poszczególnych operacji. W tym przy-
padku ważne będzie odpowiednie 
przygotowanie powierzchni leśnych 
do prac pozyskaniowych. Właściwe ich 
oznakowanie, prawidłowe wyznacze-
nie szlaków zrywkowych uwzględnia-
jące przyszłą technologię pracy, ustale-
nie kierunków zrywki i miejsca składo-
wania drewna. C

Przygotowano na podstawie  
materiałów szkoleniowych  

Ośrodka Szkolenia Operatorów  
Maszyn Leśnych w Gidlach

Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie szlaków operacyjnych 
w największym stopniu ogranicza powstawanie uszkodzeń w drze-
wostanie podczas ścinki harwesterm i późniejszej zrywki
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